
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat Renczés Balázs támogatá
sára 

Renczésné Bangó Beáta és Renczés Csaba a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt 
Bizottsághoz (1., 2. melléklet). Kérelmükben gyermekük, Renczés Balázs nyári, zenei 
kurzusokon való részvételéhez kémek támogatást. 

Balázs 1994-ben született, öt éves kora óta csellózik. Első tanára Dávid Krisztina volt. 
Jelenleg a Zeneakadémia Kivételes Tehetségek Előképző Tagozatán Déri György tanítványa. 
Ezidáig négyszer szerzett dobogós helyezést nemzetközi versenyeken. 
Tanulmányait jelentős méctékben segíti a különböző zenei táborokban, kurzusokon történő 
részvétel. Annak ellenére, hogy Balázs 2008. óta kap támogatást a MOL Új Európa 
Alapítványtól, a család költségvetését jelentősen meghaladja ezen programokon való 
részvétel. 

A szülők kérelmükben felsorolják a lehetséges nyári kurzusokat, mind a külfóldön, mind az 
idehaza megvalósulókat Jelzik azt is, honnan nem kaptak visszajelzést (Neuberg -
mesterkurzus), azzal a kiegészítéssel, hogy e kurzus helyett szóba jöhet a Salzburgi Nyári 
Egyetemen való részvétel is. A kurzusokról, részvételi díjakról elkészített táblázat 
megkönnyíti a Tisztelt Képviselő-testület döntését, hisz ebben kurzusonként dátummal, 
bekerülési költséggel együtt szerepeinek az adatok (3. melléklet). 

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület járuljon hozzá Renczés Balázs nyári 
továbbképzéséhez 300 OOO Ft összeggel! 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Renczés Balázs 
részére nyári zenei táborokban, zenei kurzusokon való részvételhez 300 OOO Ft összeget 
biztosít a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szüksége intézkedés megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 20. 

Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 

azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Jegyző 

Humán Iroda vezetője 

Weeber Tibor 
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Tisztelt Kolturális Bizottság! 

Hivatkozással 20 ll. januárban írott levelemre, ezúton szeretném megújítani Renczés Balázs 
támogatása iránti kérelmemet. 

Terveink szerint Balázs a következő programokon vesz részt 

l. "Agimus" Nemzetközi zenei verseny Padovábanjúnius 27-július 5-között. Itt 3 különböző // 
célú verseny zajlik majd egymással párhuzamosan, ezek közül2 versenybe nevezünk be. 

2. Mesterkurzus Neuberg an der Mürzben (Ausztria) Heidi Litzschauemél, aki a Mozarteum 
rendes tanára Salzburgban. A kurzus 15.07. -24.07-ig tart. 

3. Balassagyarmati Muzsikustáborban részt Déri György mesterkurzusán, sajnos csak 
félidő ben, mivel a két kurzus felerészben fedi egymást. Azonban, ha az első pár nap ki is 
marad, még egy hetet tud Balázs tanulni Déri tanár úrral. 

4. Kaposvári Vonóstábor .08.21-27. Mesterkurzus Nicolas Altstaedt-tel és Antók Zsuzsával. 
Amióta Balázs előképzős, Kaposvárott mindig dupla kurzusra írattuk. Rendkívül fontosnak 
látszik, hogy Kaposvár elérhető közelségében Balázs a legjobban kihasználja az időt. 

A neubergi kurzus összköltsége nagyjából l OOO euró, amely l 00 euró tartalékpénzt is tartalmaz 
vészhelyzetre. 
A padovai verseny nevezési díjai 180 euró, várható szállás és útiköltség 500 euró. 
A zongorakísérő kérdése még nem megoldott: 75 euróért kapunk "helybelit", de mindössze l próbát 
biztosítanak, ami nézetünk szerint nem elég a "versenyképes" produkcióhoz. Amennyiben sikerül 
saját kísérőt vinni, a költségek legalább 70 ezer forinttal megnőnek, mivel külön szobát, étkezést és 
honoráriumot kell biztosítanunk a számára. " 
A Muzsikustáborban 70.000 a díj, reményeink szerint valamennyi kedvezményt kapunk majd. 
Kaposvárott erre nincs lehetőség, a kurzust szeretnénk maximálisan kihasználni, így két tanárhoz 
iratkozik Balázs. Így a kurzus díját kétszer fizeijük, 70.000 Ft, a szállás-étkezés 25.000 Ft. 

Neubergből még nem kaptunk visszaigazolást Amennyiben nem volna mód az ottani kurzuson 
részt venni, augusztus elején a Salzburgi Nyári Egyetemen, Enrico Bronzi kurzusán kellene 
Balázsnak részt venni. Ez 2 hetes kurzus, a költségei kb 200 euróval magasabbak. 
A fenti programot nem a családunk reális lehetőségei szerint állítottuk össze, hanem aszerint 
tájékozódva, hogy az európai versenytársak számára milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. 
Mindamellett a választott kurzusokban szerepet játszik, hogy bár európai, jó nevű tanárokról van 
szó, de viszonylag közeli helyeken. 
Balázs idén is élvezi a MOL Új Európa Alapítvány támogatását. A tőlük kapott 300 ezer Ft jelenti 
az alapját a fenti tervek megvalósításának. 
Sajnos anyagi lehetőségeink rendkívül korlátozott volta miatt nem vagyunk képesek Balázs 
külfóldi, programjait finanszírozni, amint azt januári kérelmünkben kifejtettük. 

Őszintén reméljük, hogy Balázs továbbra is bírni fogja az Önök támogatását és az Önkormányzat 
lehetőségei szerint a Kulturális Bizottság segít kipótolni a hiányzó összeget. 

Megértő támogatásukat ezúton köszönjük! 

Budapest, 2011. április 19. 
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Hanzik Ágnes 

Feladó: "Bea" <reba@hdsnet.hu> 
Címzett: "Hanzik Ágnes" <hanzik@kobanya.hu> 
Elküldve: 2011. május 12. 15:40 
Tárgy: Re: meghívó 
Kedves Ágnes, 

mindenekelőtt köszönöm, hogy fáradozik az anyagunk hatékonyabbá tételén. 

A balassagyarmati Muzsikustábor július 20-31. között kerül megrendezésre: 

http://www.rozsavolgyiart.hu/honlap hu/index.htm 

A Salzburgi Nyári Egyetemen Enrico Bronzi kurzusa aug. 1-13-ig tart: 

http://www.uni-mozarteum.at/files/pdf/soak/soak meisterklassen de.pdf 

Alapdíja 560 E, ehhezjön az útiköltség, szállás, étkezés. Kollégiumi elhelyezés: 25-35 E között. 
" 
Das Büro der Sommerakademie ist auf Wunsch bei der Vermittlung einer Unterkunft in 
Studentenheimen (Euro 25.-
bis 35.- pro Person u. Tag) behilflich. " 

A salzburgi jurzus várható költsége 1200 E. 

Sajnálattal jegyzem meg, hogy az a kurzus, amelyre a legszívesebben küldtem volna Balázs júni 
14-25 között Neubergan der Münzben, nem ad visszaigazolást 
El kell mondanom, hogy itt a tanárnő tagja a zsürinek mind Liezenben, mind Porechben, helyek, 
ahol még Balázs megfordulhat Legutóbbi versenyt követőleg (tavaly) nagyon reális értékelést 
adott Balázsról, nagyon hasznosnak látszott, hogy tanuljon Balázs nála. Elkezdtem érdeklődni, 
emailben a részletekről a tanárnőnéL Az első válaszból megértettem, hogy készpénznek vette, 
hogy Balázs megy a kurzusra. Azonban ez nem valósulhatott meg. Furcsa arra gondolni, hogy 
ezen a tanárnő megsértődött, de csak erre tudok gondolni, hogy emiatt nem érkezik válasz 
Neubergből. 

Közben ad idő halad, már rég intézni kellene egy másik kurzusra való jelentkezést. 

Kaposvárott 3.éve venne Balázs dupla órát, az elsajátrítandó anyag rettentő nagy, szüksége van a 
vezetésre. A kaposvári vonóstábor igazi munkatábor, s bár nagy hangsúly fekszik a gyakorláson 
(tavaly volt először itt teljesen egyedül), ma még égetőbb szükséglet, hogy legyen kivel átvenni a 
tanulandókat Ezért iratjuk be Balázst 2 tanárhoz. 
Így a tanfolyami díjat kell kétszer vennünk, a 35.000 Ft-ot(+ 25.000 a szállás/étkezés). 

http:/ /www .kaposvarizeneiskola.hu/htdocs/index. php/rendezvenyek/versenyek-kurzusok/ 15 9-
xiii-vonos-zenei-mesterkurzus-kaposvar-20 11-aug-21-27 

Kaposvárról sem kaptam visszaigazolást Ma a következő választ kaptam a sürgetésemre: 

"Hivatalos visszaigazolást csak júniusban küldök, amikor már beérkezik elegendő jelentkezés, 
elosztjuk a gyerekeket (hisz ha nincs elég növendék egy tanárnál, nem is valószínű, hogy jön a 
tanár). " 
.. Ha nincs Nicholas Alstaedt, nem mehetünk Kaposvárra. Ilyen bizonytalansággal nem olyan 
könnyű tervezni. 

2011.05.13. 
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Itt mondom el, hogy Balázs jövőre érettségizik, következne tehát a zeneakadémiai rendes tanulás. 
Tanárával azt terveztük, hogy legalább még l évet őnála marad, hogy megszokja az egyetemista létet s 
aztán felvételizik Európa legjobb tanárainak egyikéhez, Dávid Geringashoz. 
Az ő mesterkurzusait jövőre kezdené Balázs látogatni. A legelérhetöbb Siena közelében van, éppen a 
kaposvári tábor idején. Úgy gondoltuk, amíg Kaposváron van mit tanulni, nem kell helyette külfóldre 
menni. Azonban, ha valahogy mégsemjön össze, akkor megint borulminden és jön a C terv ... , ami 
szintén nagyon költséges, még nincs betervezve. 

Kedves Ágnes, remélem, sikerült értelmesen írnom. És nem bánja, hogy beavattam néhány részletbe, 
hogy jobban átláthassa, mi áll a gondolkodásunk és szerteágazó tervezésünk hátterében. 

Köszönettel 

Renczésné Bangó Beáta 

2011.05.11. 13:54 keltezéssel, Hanzik Ágnes írta: 

Tisztelt Renczésné Bangó Beáta! 

Köszönöm a meghívót, megkaptam. 

Készítettem az előterjesztéshez egy táblázatot, hogy a bizottság jobban át tudja tekinteni 
Balázs nyári kurzusait, az árakat. 
Kérem, hogy a következő információka szíveskedjék még megadni: 
a balassagyarmati és a salzburgi program időpontját. 
Ezen túl, kérem pontosítsa, hogy a kaposvár tábor díja 2x 35 OOO Ft, vagy 2x 70 OOO Ft. 
Köszönöm a válaszát! 

Üdvözlettel: 
Hanzik Ágnes 
----- Origirral Message ----- From: "Bea" <reba@hdsnet.hu> 
To: <hanzik@kobanya.hu> 
Sent: Wednesday, May ll, 2011 10:29 AM 
Subject: meghívó 

Kedves Ágnes! 

Ezúton küldöm meghívónkat Balázs koncertjére. 
Szeretettel várjuk, ha ráér. 

Üdvözlettel 
Renczésné Bangó Beáta 

_____ NOD32 6112 (20110511) Információ ____ _ 

Az üzenetet a NOD32 antivirus system megvizsgálta. 
http://www.nod32.hu 

2011.05.13. 



Kurzus helye Kurzus időpontja Részvételi díj részletezve 
Részvételi díj 
összesen 

Padova - Agimus Nemzetközi Zenei 2011. június 27-2011. 
nevezési díj: 180 EUR, 

Verseny júlis 5. 
szállás, útiköltség: 500 EUR, zongorakísérő: 250 OOO Ft 
70 OOO Ft. 

Mesterkurzus Neuberg an Mürzben 
2011. július 15.-2011. (1000 EUR, mely 100 EUR tartalékot is 

264 OOO Ft 
!július 24. tartalmaz) 

Balassagyarmati Muzsikustábor 
2011. július 20. - Kurzus: 70 OOO Ft (itt talán kap 

70 OOO Ft 
2011. július 31. kedvezményt) 

Kaposvári Vonóstábor 
2011. augusztus 21.- Kurzus: 70 OOO Ft, (két tanárnál) 

95 OOO Ft 
2011. augusztus 27. szállás, étkezés: 25 OOO Ft. 

Salzburgi Nyári Egyetem (amennyiben 
2011. augusztus 1. -

Neubergből nem érkezik visszajelzés, 1 200 EUR 316 800 Ft 
illetve nem vehet részt ezen a kurzuson) 

2011. augusztus 13. 

Mindösszesen (az EUR MNB napi árfolyammal számolva: 264 Ft)- neubergi kurzuson esetén: 679 OOO Ft 
Mindösszesen (az EUR MNB napi árfolyammal számolva: 264 Ft)- salzburgi kurzus esetén: 731 800 Ft 

Visszajelzés 

nincsen 
visszajelzés 
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